História
Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

1

C)
Em meados do século II d.C. [...], a secular e
incessante expansão do Império Romano chegara
ao fim. Roma dependia de uma rede de fortes,
paredões de pedra e barreiras naturais para isolar
o Império dos bárbaros, termo utilizado para todos
que viviam além de suas fronteiras. Elas eram
mantidas intactas por uma mescla de diplomacia,
comércio e violência. No século V, as incursões
bárbaras levaram à queda da parte ocidental do
Império. (CURRY; CLARK, 2012, p. 47).

no suborno.
D)

denominadas cidades-estado.
E)

a conquista da Gália por Marco Antônio, que, após esse
fato, foi coroado como primeiro imperador romano.

C)

a aliança firmada com os turcos otomanos, garantindo a
proteção às fronteiras do norte.

D)

a concessão da liberdade de cultos aos cristãos,
garantindo seu apoio à defesa do Império.

E)

a divisão do Império entre Ocidente e Oriente, ficando as
cidades de Roma e Bizâncio como suas respectivas
capitais.

Questão

A permanência das duas como sociedades escravistas,
apesar das lutas sociais que marcaram a insatisfação do
povo contra seus governos.

Questão

3

Na economia feudal da Baixa Idade Média, um papel
importante foi desempenhado por relações internacionais que
ligavam o Oriente ao Ocidente, dentre elas

o estabelecimento do governo dos triunviratos, como
estratégia militar para impedir a invasão dos bárbaros.

B)

A estruturação de suas respectivas organizações políticas
processada a partir das unidades administrativas

O texto e os conhecimentos sobre a história do Império
Romano indicam como uma das soluções encontradas para
contornar o problema da extensão territorial, no século IV,
A)

A conquista militar, como instrumento de construção de
uma estrutura imperialista, fundamentada na violência e

A)

as rotas da seda e das especiarias, que convergiam,
respectivamente, para os portos de Constantinopla e de
Alexandria, que, por sua vez, eram alcançados por
mercadores árabes e venezianos.

B)

as grandes feiras, monopolizadas pelos mosteiros, que
se mantiveram concentradas entre os países ibéricos e
a região de Champagne, na península Itálica.

C)

o surgimento das letras de câmbio, utilizadas para evitar
o transporte de grandes somas de dinheiro, nas
perigosas estradas medievais.

D)

2

a navegação comercial, que ligava os portos do mar do
Norte e do mar Báltico ao mar Cáspio, na Turquia.

E)

a organização das ligas de mercadores, que articulavam
o comércio de embarcações entre a Inglaterra, a Rússia
e as cidades gregas.

Questão

4

A complexa relação existente entre a Igreja e o poder político,
na Idade Média europeia, pode ser exemplificada pela
A)

defesa da Igreja em prol da libertação dos servos,
categoria longamente explorada pelos senhores feudais.

B)

cobrança de impostos, estabelecidos pelos senhores
feudais, sobre as propriedades pertencentes à Igreja.

Os antigos gregos e romanos, representados na imagem por
aspectos de sua história, apresentaram, como uma das
semelhanças entre as duas civilizações, o que está indicado
na alternativa
A)

A atribuição da origem divina de seus antepassados,
fazendo-os sentir-se superiores aos povos vizinhos.

B)

A supremacia do ideal democrático aliada à prática de
eleições, nas quais tanto homens quanto mulheres
podiam participar.
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C)

luta dos soberanos e cardeais contra a prática da simonia,
desenvolvida pelo baixo clero, nas paróquias europeias.

D)

interferência dos senhores feudais na escolha de
autoridades eclesiásticas cujos templos, mosteiros e
propriedades ficavam localizados nos seus feudos.

E)

necessidade da aprovação da Igreja, para garantir e
confirmar a coroação dos soberanos pelos seus súditos
e clientes.

1
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Questão

5
A Literatura apresenta, de imediato, uma novidade, que é a utilização das novas línguas nacionais, derivadas do latim:
o espanhol, o português, o italiano, o francês. Tendo como tema central o Homem, os escritores, com profundo senso
crítico, buscaram elaborar um novo conceito de vida e de homem. A época medieval foi profundamente satirizada em
seus valores essenciais: a cavalaria, a Igreja, a nobreza. (FARIA et al, 1993, p. 51).

As características da literatura renascentista, descritas no texto, estão associadas a um contexto histórico no qual se destacava
A)

o poder da nobreza feudal, responsável pelo governo das cidades e pela cobrança dos impostos das terras reais.

B)

a desagregação da economia da Baixa Idade Média, como resultado da atuação das Cruzadas no contato com o Oriente.

C)

a permanência do escravismo, paralelamente ao trabalho dos servos, como base da produção da riqueza na economia
da Baixa Idade Média.

D)

o processo de urbanização, de ascensão da burguesia e da revolução comercial, que marcou a Baixa Idade Média e o início
da Idade Moderna.

E)

a formação do Sacro Império Romano Germânico e do Império Italiano, forças políticas controladoras da Europa na Idade
Moderna.

Questão

6
Voltando ao pau-brasil, direi que tem folhas semelhantes às do buxo, embora de um verde mais claro, e não dá frutos.
Quanto ao modo de carregar os navios com essa mercadoria, direi que, tanto por causa da dureza, e consequente
dificuldade em derrubá-la, como por não existirem cavalos, asnos nem outros animais de tiro para transportá-la, é ela
arrastada por meio de muitos homens; e se os estrangeiros que por aí viajam não fossem ajudados pelos selvagens
não poderiam nem sequer em um ano carregar um navio de tamanho médio. (LÉRY. In: BRAIK; MOTA, 2010, p. 75).

A descrição do viajante francês Jean de Léry refere-se a uma das primeiras atividades econômicas do Brasil colonial, cujas
características se opunham
A)

ao caráter competitivo e liberal do comércio colonial, dirigido pela Coroa portuguesa e por uma rede de funcionários e de
instituições controladoras.

B)

às atividades da pecuária, responsáveis pelo povoamento denso e contínuo do litoral da colônia.

C)

à economia agroexportadora, baseada no latifúndio e no trabalho escravo, que predominou, em grande parte, no litoral da
colônia.

D)

à economia gerada pela intensa produção da manufatura urbana, controlada por judeus e cristãos novos.

E)

às atividades de mineração da prata, relacionadas ao desmatamento e à desertificação da área que integra o planalto central
brasileiro.

Questão

7
O poder municipal tinha como unidade o município, cuja sede era a vila, excepcionalmente intitulada de cidade, sem
que nesta designação houvesse um referencial à complexidade do núcleo urbano. Somente o soberano tinha o direito
à fundação de cidades. As práticas municipais tinham como organismo principal a câmara, designada como Câmara
Municipal, Câmara dos Vereadores, Conselho de Vereança e Senado da Câmara. (ALBUQUERQUE, 1981, p. 187).

Na estrutura político-administrativa do Brasil Colonial, o poder descrito no texto representava
A)

o caráter legislativo da Câmara Municipal, ao produzir as leis responsáveis pela orientação e pela administração da vida
coletiva local.

B)

o poder local, controlado pelos grandes proprietários, mas subordinado às ordens estabelecidas pela Coroa portuguesa.

C)

um braço do poder metropolitano, que governava o território colonial por meio de desembargadores e magistrados.

D)

um instrumento por exceência da justiça colonial, com atribuições de julgar os crimes e as infrações cometidas pela população.

E)

a prática democrática de organização e administração de cidades por parte da própria população local.
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Questão

8

Questão

10
Porque nada é mais impertinente do que ver um
cozinheiro ou um camareiro envergar um traje
enfeitado com galões ou renda, pôr a espada à
cinta e se insinuar entre as melhores companhias
nos passeios públicos; ou ver uma camareira
vestida tão artificiosamente quanto sua patroa; ou
encontrar criados domésticos de qualquer tipo
ataviados como as pessoas da nobreza. Tudo isso
é revoltante. O estado dos criados é de servidão,
de obediência às ordens de seus patrões. Não
estão destinados a serem livres, a fazerem parte
do organismo social com os cidadãos.
(DARNTON. 1986, p. 178).

“As leis prendem o ladrão
Que rouba um ganso aos comuns,
Mas deixam solto o outro
Que rouba a terra do ganso.”
(AQUINO et al. 1993, p.133).

A canção popular, originária da Inglaterra do século XVIII, faz
referência
A)

ao confisco das terras de criadores de aves e de gado
bovino, para a implantação de oficinas de artesanato.

B)

à atuação de empresários e de burgueses junto à justiça
inglesa, para desalojar os camponeses de suas terras.

C)

aos privilégios adquiridos pelos camponeses, que

O texto, de meados do século XVIII, originário da França, escrito
por um autor anônimo, traduz a concepção de uma sociedade

entregavam suas terras em troca de empregos no serviço

A)

público.
D)

B)

à acumulação de capital pelos proprietários de fazendas
de gado e vinhedos, alcançada com a ajuda do governo

C)

inglês.
E)

ao movimento de cercamento dos campos, com o objetivo
de garantir pastagens para a criação de carneiros, cuja

D)

lã alimentaria as fábricas de tecidos.
Questão

9

E)
No aspecto político, as Treze Colônias
desenvolveram-se com grande autonomia. Cada

Questão

colônia tinha sua própria assembleia, que era
administrar o recolhimento dos impostos. Assim,
cedo

os

colonos

11
Após turbulenta travessia transatlântica, sob a
escolta da marinha britânica, a Família Real, no
porto, sentia-se mais segura! Afinal, descortinavase diante dos seus olhos uma cidade possuidora
de uma vista magnífica. Por enquanto, ela
escondia seus encantos e desencantos, melhor
percebidos nos trinta e cinco dias que se
seguiram. (ANDRADE. 2008, p, 57).

encarregada de elaborar leis, votar o orçamento e
desde

de classes, na qual o poder aquisitivo orientava a
participação nas atividades sociais e políticas.
em que a cidadania era direito de todos, resultando na
liberdade de circular por todos os espaços da sociedade.
hierarquizada em estados, baseados nos privilégios de
nascimento e resistente à ascensão dos estados menos
favorecidos.
liberal, na qual todos seriam iguais perante a lei,
independentemente da profissão ou do nível econômico
de cada um.
de castas, na quais a filiação religiosa definia a posição
superior ou inferior que cada cidadão ocuparia.

americanos

desenvolveram hábitos e sentimentos de
autonomia em relação à metrópole inglesa.
(BOULOS JR. 2004, p. 131).

da América, em meados do século XVIII, a

A convivência entre a marinha britânica, a Família Real
portuguesa e o porto de Salvador, no início do século XIX, como
indicado no texto, resultava da

A)

A)

Os “sentimentos de autonomia” levaram as Colônias Inglesas

reagirem violentamente às pressões inglesas para a
aquisição de recursos financeiros, voltados para atender

B)

às despesas da Metrópole.
B)

discutirem com a Metrópole, em igualdade de condições,
as propostas de aplicação de novos impostos na área

C)

colonial.
C)

participarem dos órgãos que compunham o Parlamento

D)

Inglês, na condição de cidadãos do mesmo país.
D)

se aliarem às colônias portuguesas e espanholas na luta
E)

pela independência.
E)

receberem autorização da Metrópole para organizar o seu
próprio exército.
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liberdade de comércio com todas as nações, que existia
no Brasil desde o início da colonização, no século XVI.
turbulência na política europeia, quando a França
napoleônica entrou em conflito comercial e político com
a Inglaterra e Portugal.
dominação inglesa sobre Portugal, que impedia o
comércio baiano de exportar seus produtos para outras
regiões da Europa.
decisão da Corte portuguesa de permanecer na Bahia,
que seria elevada à condição de Capital do Reino Unido
a Portugal.
pobreza da cidade do Salvador, que levou a Família Real
a promover investimentos no seu desenvolvimento urbano,
com o objetivo de transformá-la no principal porto de
exportação dos produtos coloniais.

História
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Questão

12
“É uma verdade eterna: qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso
organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder”. (MONTESQUIEU. In: AQUINO et al. 1993, p. 122).

A afirmativa do filósofo Montesquieu, a respeito da ação e da contenção do poder, originou
A)

a proposta para a condenação à morte, pela vontade popular, de todo o chefe de poder que se torne absoluto.

B)

o movimento renascentista, responsável pela ideia de que “os fins justificam os meios”.

C)

as ideias anarco-sindicalistas, defensoras da intervenção militarista no Estado e da completa ausência de leis.

D)

a teoria da divisão da soberania em três poderes independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

E)

o movimento operário, no Brasil Império, destinado a conter o poder da monarquia absolutista que governava o país.

Questão

13
Na Inglaterra, que adotava o parlamentarismo, dizia-se que o rei reina, mas não governa.
No Brasil, com o parlamentarismo às avessas, dizia-se que o rei reina, ri e rói: reina sobre o Estado, ri do parlamentarismo
e rói o povo. (COTRIM, s/d, p. 196).

Quanto às diferenças entre o sistema parlamentarista praticado na Inglaterra e o praticado no Brasil, no período imperial, destacase aquela caracterizada pela expressão, “ri do parlamento”, que era utilizada para explicar a realidade desse momento histórico
brasileiro, porque
A)

o Imperador dissolvia a Câmara, quando a maioria dos deputados fazia oposição ao seu Ministério.

B)

o Imperador dispensava a autorização do Parlamento para elaborar leis que aumentavam os impostos, “roendo” o povo.

C)

a composição da Câmara dos Deputados e do Senado dependia da indicação do Imperador, que reinava sobre o Estado.

D)

as relações entre o Poder Moderador e o Poder Legislativo eram amistosas, seguindo a teoria do Estado Absolutista.

E)

representava o humor popular em relação à figura do rei, que protegia a população do autoritarismo do Parlamento,
principalmente no que dizia respeito às leis trabalhistas.

Questão

14
Era a visão vermelha que arrastaria a todos, fatalmente, numa dessas noites sangrentas desse fim de século. Sim,
uma noite, o povo em torrentes, desenfreado, correria assim pelos caminhos, gotejando o sangue burguês, exibindo
cabeças, semeando o ouro dos cofres arrombados. As mulheres gritariam, os homens abririam suas queixadas de
lobos, prontos para morderem. [...] Não sobraria nada, as fortunas e os títulos das situações adquiridas desapareceriam,
até o dia em que talvez desabrochasse uma nova sociedade. Sim, eram essas coisas que estavam passando pela
estrada, como uma força da natureza, e vinha delas o vento terrível que lhes açoitava os rostos.” (ZOLA. In: BRAICK;
MOTA, 2010, p. 216).

O trecho de uma obra de Émile Zola refere-se à violenta reação das famílias de mineiros franceses contra as péssimas condições
de trabalho, na era da Revolução Industrial.
Como reação dos trabalhadores a situações como essas, surgiram as teorias socialistas, que
A)

apoiavam o afastamento do Estado da vida econômica, deixando que o mercado se autorregulasse.

B)

defendiam o progresso dos mais capazes, em prejuízo daqueles que não apresentavam força individual para progredir.

C)

defendiam uma divisão justa da riqueza entre todos, por meio de reformas sociais ou pelo caminho da revolução.

D)

recomendavam aos empresários a aplicação de medidas assistencialistas para a melhoria das condições de trabalho.

E)

reconheciam que a exploração do operário pela classe empresarial era inevitável, necessitando-se, portanto, de medidas
beneficentes para contornar os conflitos.
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Questão

15

Os dados apresentados e os conhecimentos sobre o período de transição entre o Império e a República brasileira, sugerem
que o movimento republicano, no século XIX,
A)
B)
C)
D)
E)

era forte no Nordeste, especialmente na Bahia, em Sergipe e no Maranhão, embora o quadro registre, apenas, a província
de Pernambuco.
ficou, por muito tempo, restrito às províncias do Sudeste e do Sul, onde a crítica ao Império e a ação do Partido Republicano
eram mais efetivas.
contou, pela primeira vez, com o envolvimento da província de Pernambuco, tanto nas ideias quanto na prática de ações
republicanas.
por influência francesa e norte-americana, já era antigo no país, sendo defendido pela população camponesa e pelo
proletariado urbano.
teve ampla repercussão em todo o país, sendo organizados grupos de pressão contra as instituições do Império.

Questão

16
Os anseios democráticos e os ideais patrióticos contidos na crítica à monarquia e na propaganda republicana tiveram
que aguardar outras oportunidades. Eles foram colocados sob controle ou mesmo suprimidos. (NADAI; NEVES,
1993, p. 192).

Os fatores responsáveis pela distorção dos ideais democráticos na República brasileira, até a Segunda Guerra Mundial, relacionamse com a
A)
B)
C)
D)
E)

permanência das oligarquias, do coronelismo, do continuísmo e da manipulação do voto.
força do partido monarquista, dos movimentos messiânicos da área rural e das ligas camponesas.
atuação do movimento tenentista, da Coluna Prestes e do Partido Comunista.
manutenção da eleição censitária, a restrição ao voto do negro e a liberação do voto do analfabeto.
preservação do Poder Moderador, a criação dos Senados vitalícios e a anulação das Constituições estaduais.

Questão

17
Ao voltarem para o Brasil, os pracinhas foram recebidos com entusiasmo e desfilaram sob aplauso pelas avenidas
das principais cidades, em 1945. A participação do Brasil, apesar de modesta, foi significativa. Além de contribuir para
a derrota do nazi-fascismo, colaborou também para o fim da ditadura implantada pelo Estado Novo. A FEB e a FAB
haviam lutado pela democracia lá fora, então não havia sentido em apoiar uma ditadura aqui dentro. (BOULOS JR.
2004, p. 132).

A pressão democrática contra a ditadura de Getúlio Vargas, após o fim da Segunda Guerra Mundial, levou à tomada de atitudes
paliativas por parte do ditador, dentre as quais se incluem
A)
B)
C)
D)
E)

a implantação do voto feminino e do voto dos soldados rasos (pracinhas).
a anistia a condenados políticos e a liberação para a organização de partidos políticos.
a aliança com o Exército, para sua continuação no poder, com o apoio dos partidos políticos de orientação integralista.
a abertura de novos complexos industriais no Centro-Oeste e a autorização para o estabelecimento da reforma agrária.
o estabelecimento de contrato com a França, para o financiamento da indústria siderúrgica e para construção de bases
militares no litoral do país.
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Questão

18
No início dos anos 60, a situação social das classes trabalhadoras nas áreas rurais do país não sofrera nenhuma
mudança. As grandes propriedades agroexportadoras, capitalistas, embora com nível baixo de produtividade (café, no
Centro-Sul, algodão e açúcar, no Nordeste, cacau, na Bahia, etc), e os latifúndios de baixíssima produtividade e
pequeno índice de cultivo (fazendas de gado e produção de alimentos para o mercado interno), ainda predominavam
na agricultura brasileira, ocupando mais de 70% das terras. (ALENCAR et al. 1979, p. 312).

A situação descrita no texto explica a organização de movimentos sociais e ações populares no campo, dentre eles
A)

a criação da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), representando uma ação governamental, com
o apoio popular, para o financiamento de projetos para o desenvolvimento regional.

B)

a fundação do Banco do Nordeste, organizado e financiado com recursos do Banco Mundial e do FMI, para promover
investimentos no setor industrial e agrícola.

C)

a implantação do IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool) destinado a promover ações para a produção do álcool combustível
a ser utilizado em veículos motorizados.

D)

a organização da TFP (Tradição, Família e Propriedade) de orientação de extrema direita, com estrutura paramilitar, em defesa
dos valores da classe dominante.

E)

as Ligas Camponesas, comandadas por Francisco Julião, e as organizações camponesas, incentivadas por alas
progressistas da Igreja Católica.

Questão

19

O ataque do grupo palestino “Setembro Negro” a um grupo de atletas israelenses, nas Olimpíadas de Munique em 1972, pode
ser interpretado como
A)

uma forma de luta usada preferencialmente por grupos terroristas norte-coreanos estabelecidos na Palestina.

B)

o resultado dos conflitos entre produtores de drogas sintéticas, de origem judaica, da Alemanha, e seus concorrentes
palestinos.

C)

uma estratégia organizada pelos países dependentes, para enfraquecer a economia capitalista, destruindo seu sistema
de produção e de comércio.

D)

o fortalecimento de um novo tipo de luta que, sem a declaração de guerra formal, leva um grupo político armado a investir
contra o que considera inimigo, atingindo, geralmente, a população civil.

E)

o início de uma série de ataques contra centros urbanos europeus, com o objetivo de promover a desordem e chamar a
atenção para a crise do petróleo que, nessa década, se espalhava por todo o Oriente Médio.

Questão

20

O atual conflito de interesses, no Estado de Mato Grosso do Sul, entre povos indígenas de etnia guarani-kaiowá e fazendeiros
da região, decorre, dentre outros fatores,
A)

do caráter numericamente inexpressivo da população indígena local, por esse motivo considerada desprezível pelos grandes
proprietários das fazendas da região.

B)

da rápida assimilação cultural vivida pelas etnias indígenas do Brasil, fazendo-as viver dentro dos padrões e valores comuns
às populações das áreas urbanas.

C)

do papel da educação no processo de transformação do indígena em um homem do campo igual aos demais habitantes
da área rural, abandonando suas tradições e sua cultura.

D)

da incompatibilidade de interesses entre os que controlam empresas de agronegócio e os que defendem a garantia da
posse da terra pelos povos indígenas, protegidos pela legislação brasileira.

E)

da utilização dos grupos indígenas como mão de obra barata e fácil de ser manipulada por empresários do agronegócio
e das indústrias estaduais.

* * *
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Geografia
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

21

I.
Constitui a porção do espaço apropriada para a vida, que é vivida, experimentada, reconhecida, e cria identidade para indivíduos
e grupos, através de laços afetivos.
II.
É um espaço definido e delimitado a partir de relações de poder, dominação e apropriação, que nele se instalam.
Os conhecimentos acerca dos elementos de análises utilizadas pela Geografia para interpretar a sociedade e suas relações,
permitem afirmar que os conceitos I e II se referem, respectivamente, a
A)
B)
C)
D)
E)

lugar e região.
lugar e território.
paisagem e região.
território e espaço geográfico.
espaço geográfico e paisagem.

Questão

22

Os processos morfogenéticos são responsáveis pela esculturação das formas de relevo.
Sobre a ação da dinâmica externa na morfogênese do modelado terrestre, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) A formação de deltas ocorre quando um rio, escoando para o mar ou para o lago, deposita uma carga detrítica maior que
a carregada pela erosão.
( ) O escoamento pluvial começa a aparecer quando a velocidade da infiltração é menor que a quantidade de água precipitada.
( ) Os tômbolos se colocam acima do nível normal da maré alta e, à medida que se estendem, vão separando do mar parcelas
de água, que se transformam em lagoas litorâneas, como Patos e Mirim, no Brasil.
( ) As características do modelado refletem as condições climáticas sob as quais se desenvolve a topografia.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)

VVFV
VFFV

Questão

C) V F V F
D) F F V F

E) F V F V

23

A análise dos climogramas e os conhecimentos sobre climas e seus elementos permitem afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A
O
O
A
O

amplitude térmica, em I, é menor que em II.
climograma I é típico do hemisfério Norte, e o II pertence ao hemisfério Sul.
clima representado em I é o semiárido do sertão nordestino brasileiro, apresentando baixa pluviosidade o ano todo.
vegetação xerófita e caducifólia ocorre em I, e a atuação regular de massas de ar quentes ocorre, o ano todo, em II.
climograma II caracteriza um clima temperado, cujo período chuvoso se concentra no verão e na primavera.
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Questão

24

Tendo-se por base os conhecimentos sobre a inter-relação dos fatores bióticos e abióticos da paisagem brasileira, é correto
afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Os relevos residuais que formam os inselbergs estão presentes nas paisagens típicas das florestas latifoliadas e perenifólias.
As espécies de savana encontram-se distribuídas conforme os níveis altimétricos do relevo nos ambientes mais áridos
do país.
As florestas pluviais ocorrem em áreas de clima úmido, cujo relevo arredondado foi moldado pela ação do intemperismo
químico.
A vegetação xerófita ocorre no domínio de solos lixiviados, cuja rede hidrográfica perene e endorreica é alimentada pela
elevada pluviosidade anual.
Os solos rasos e pedegrosos abrigam uma vegetação herbácea e pouco diversificada, encontrada em ambientes semiúmidos
e de relevo falhado.

Questão

25

Com base na análise do mapa e nos conhecimentos sobre correntes marítimas, pode-se afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

I corresponde à corrente do Golfo do México que, ao atingir o litoral da América anglo-saxônica, evita o congelamento das
águas oceânicas e dos Grandes Lagos.
II é a chamada corrente de Falklands, que tem seu movimento completamente alterado pelo fenômeno do El Niño.
III, a corrente de Humboldt, influi sobre o clima das costas norte do Chile, diminuindo a temperatura e tornando as precipitações
escassas nessa região.
IV corresponde à corrente da Califórnia que, por ser uma corrente quente, acarreta a formação do deserto do Colorado,
no sudoeste dos Estados Unidos.
I, II, III e IV são frias e de superfície, uma vez que se originam da subida das águas profundas.

Questão

26

Os conhecimentos sobre intemperismo permitem afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A intensidade do intemperismo químico, tendo as chuvas como agente, é maior quanto mais íngreme for o terreno.
O intemperismo constitui-se um processo amplo de modelagem e de esculturação do relevo terrestre, no qual se encontram
interligadas a erosão e a sedimentação de materiais.
A tremoclastia e a crioclastia são processos relacionados ao intemperismo químico, pois se referem à fragmentação da rocha
sem alterar sua composição mineralógica.
A ação da temperatura, enquanto agente físico do intemperismo, é mais intensa em regiões desérticas, em razão das elevadas
amplitudes térmicas que ocorrem nesses ambientes.
A meteorização mecânica ocorre, principalmente, em regiões de clima tropical úmido, visto que o comportamento efêmero
de seus elementos acelera o processo de decomposição da rocha.
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Questão

27

A alternativa que indica a sequência correta das características dos diversos tipos predominantes de vegetação original brasileira,
segundo a direção Sul-Norte, no trajeto destacado no mapa pelo segmento AB, é a
A)
B)
C)

D)
E)

Constituída predominantemente por gramíneas e arbustos de pequeno porte / sofreu o maior grau de devastação em termos
percentuais do país / possui uma vegetação remanescente que guarda inúmeras espécies de plantas endêmicas.
Devastação relacionada à imigração eslava e à produção de papel e celulose / caracteriza-se pela presença de pequenos
arbustos e árvores retorcidas com casca grossa / apresenta vários tipos de mata com espécies latifoliadas e perenes.
Reúne espécies encontradas em todas as regiões brasileiras, formando um conjunto atípico e adaptado às condições locais
/ constituída por um conjunto de floresta de coníferas, homóclitas e aciculifoliadas / apresenta uma vegetação herbácea e rarefeita,
devido ao desenvolvimento da pecuária extensiva.
Abriga gramíneas típicas de florestas esparsas e disseminadas entre arbustos / formada por três estratos e vegetação decídua
e semidecídua / maior ameaça vem das queimadas para renovação das pastagens.
Cobertura semi-homogênea, espaçada e entremeada por outras espécies de vegetação / o corte da vegetação deu lugar
a processo de desertificação e salinização do solo / possui espécies halófitas e pneumatófitas.

Questão

28

I.
Esculpida em terrenos cristalinos antigos e situada entre áreas de planalto, compreende uma extensa área rebaixada
predominantemente aplanada, constituindo superfície de erosão, que secciona uma grande diversidade de litologias e arranjos
estruturais. Essa superfície apresenta relevos residuais, quase sempre associados às litologias do cristalino.
II.
Esculpida principalmente em sedimentos da borda da bacia sedimentar, mas em contato com relevo esculpido em terreno
cristalino, possui forma alongada e apresenta modelados diversos, em função da influência tectônica, da variação litológica e dos
graus de atuação dos processos erosivos dos mais variados ambientes paleoclimáticos.
Os textos I e II se referem, respectivamente, às unidades do relevo brasileiro:
A)
B)
C)
D)
E)

Planaltos e chapadas dos Parecis / Depressão Marginal Norte-Amazônica.
Planícies e tabuleiros litorâneos / planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba.
Depressão Periférica Sul Rio-Grandensse / planaltos e chapadas da bacia do Paraná.
Planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste / planície do Pantanal Mato-Grossense.
Depressão Sertaneja e do São Francisco / Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná.

Questão

29

Quase todos os climas do Brasil são controlados por massas de ar quentes e úmidas.
Sobre as massas de ar que influenciam o clima brasileiro, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A atuação da MEC se restringe à região Centro-Oeste, durante todas as estações do ano.
A estação da estiagem, na caatinga nordestina, está relacionada à penetração no território brasileiro da MTC, quente e seca.
O clima tropical úmido é controlado, principalmente, pela MTA, que provoca chuvas orográficas nos litorais sudeste e sul.
A MPA, durante o inverno, atinge o continente americano, acarretando, dentre outros fenômenos, a friagem, nos estados do
sul do país.
A MEA é responsável pelo deslocamento dos ventos alíseos e, na sua área de atuação, se estende da Amazônia ao Nordeste,
onde ocasiona chuvas convectivas e quedas bruscas de temperatura.
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Questão

30

Sobre a questão hídrica, no Brasil, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A Região Norte apresenta o maior déficit hídrico do país.
A escassez de água no Nordeste é, tão somente, atribuída às características geoambientais específicas da região.
A agricultura irrigada corresponde ao setor econômico que menos consome água, pois é praticada apenas no Sertão nordestino.
A eutrofização, que leva à morte de animais e plantas, pela falta de oxigênio e luz, comprometendo a qualidade da água,
é um dos fenômenos que mais expõe os mananciais.
O maior reservatório subterrâneo de água doce não poluída do planeta está localizado na porção ocidental do Brasil, onde
a densidade demográfica é alta, mas o dinamismo econômico, incipiente.

Questão

31

A rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras características,
A)
B)
C)
D)
E)

predomínio de rios com baixo potencial hidráulico e drenagem endorreica.
predomínio de foz em delta e, no sul do país, lagos de origem tectônica e de grande profundidade.
rios com regime de alimentação pluvial, drenagem exorreica e, predominantemente, de planalto.
ocorrência de rios intermitentes, além dos domínios do semiárido, e baixo potencial hidrelétrico no Sul e Sudeste do país.
presença de rios autóctones em todos os ecossistemas e ocorrência de regime nival, sobretudo nas elevadas altitudes
do Norte do país.

Questão

32

A partir da análise da tabela e dos conhecimentos sobre solos brasileiros, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) Os latossolos e argissolos se distribuem em, aproximadamente, 58% do território nacional, são solos ácidos e profundos,
altamente intemperizados, e, em certos casos, saturados por alumínio.
( ) A erosão laminar é facilmente percebida nos solos dos cerrados, uma vez que, após o período chuvoso, pode-se observar
a presença de sulcos de profundidades variadas no solo.
( ) Os cambissolos do Sertão nordestino, de todos os solos brasileiros, é o mais intemperizado, porque ocorre nas superfícies
mais antigas e em relevo plano ou levemente ondulado.
( ) A maior parte dos solos da Amazônia situa-se em locais bem drenados, regionalmente denominados de terra firme, sendo
esses solos pobres em nutrientes.
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é.a
A)
B)
C)
D)
E)

FFVV
FVFV
VFVF
VFFV
VVFF
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Questão

33

Questão

35

Dentre as características da agricultura de jardinagem,
pode-se identificar
A)
B)
C)
D)
E)

o uso intensivo do solo e de mão de obra abundante.
a não utilização de adubos e de outros recursos técnicos.
o uso de intensa mecanização e a produção
especializada.
o predomínio de grandes propriedades e a prática de
queimadas.
o cultivo de flores tropicais e a utilização de mão de obra
reduzida.

Questão

36

“Os efeitos da globalização, devido aos novos padrões de
localização industrial e de abertura econômica, fizeram-se sentir
mais profundamente no Brasil a partir da década de 90 do século
XX”.

Considerando-se a informação e os conhecimentos sobre a
industrialização brasileira no período referido, marque V nas
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) O processo de privatização das indústrias de base,
defendido pelo neoliberalismo, serviu de instrumento para
a aquisição de novos empréstimos junto às instituições
internacionais.
( ) O processo de desconcentração de unidades produtivas
foi acentuado, como parte de uma estratégia para
expandir as indústrias multinacionais no território
brasileiro.
( ) O modelo de substituição das importações se baseou,
pela primeira vez, na internacionalização do mercado
interno.
( ) A industrialização foi incentivada, com base no novo
modelo de plataformas de exportação, responsável pela
atual Divisão Internacional do Trabalho do país.

A partir da análise das pirâmides etárias e dos conhecimentos
sobre população brasileira, é correto afirmar:
A)

A pirâmide I é típica da primeira fase de transição
demográfica brasileira.

B)

O crescimento vegetativo, na pirâmide II, é elevado, em
decorrência da rápida queda da mortalidade.

C)

O alargamento do topo das pirâmides revela um aumento
progressivo da população economicamente ativa.

D)

As transformações observadas na base das pirâmides,
ao longo do tempo, revelam o declínio do número médio
de filhos por mulher e, consequentemente, da natalidade.

E)

O modelo de transição demográfico, previsto para 2040,
indica que o crescimento natural continuará em expansão
e a população idosa deverá ser majoritária, todavia o
número de ativos deverá aumentar.

Questão

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
A)
B)
C)

VFVF
FFVV
VVFV

Questão

D) F F V F
E) V V F F

37
As
áreas
urbanas
[...]
vão
mudar
consideravelmente nos próximos anos. A
tendência, de acordo com o professor de
Geografia da Universidade de Brasília Aldo
Paviani, é que, com o crescimento acelerado da
população e a especulação imobiliária, as
cidades acabem formando uma só região
metropolitana, assim como ocorre em São Paulo
e Belo Horizonte. (AS ÁREAS..., 2012).

34

A crise econômica mundial e as revoltas populares da
“Primavera Árabe” constituem-se dois fatores que afetam o
movimento de imigração no mundo.
Entre os fatores relacionados à crise econômica mundial,
pode-se corretamente apontar
A)

as diferenças culturais, linguísticas e religiosas entre os
imigrantes e as populações dos países de destino.

B)

a adoção e o endurecimento de medidas restritivas à
entrada de imigrantes.

O fenômeno urbano descrito é denominado de
A)

aglomeração urbana.

o insucesso dos programas de estímulo à imigração,
principalmente nos países periféricos.

B)

metrópole distrital.

C)

periurbanização.

D)

a desativação do Espaço Schengen.

D)

megalópole.

E)

o desemprego estrutural.

E)

conurbação.

C)
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Questão

38

Considerando-se a mensagem contida na charge e os conhecimentos sobre transportes no Brasil, marque V nas afirmativas
verdadeiras e F, nas falsas.
( ) O transporte de cargas, do final do século XIX até os dias atuais, foi feito por ferrovias e pela navegação, razão pela qual
as rodovias se encontram, atualmente, em péssima situação.
( ) O estado de conservação das rodovias brasileiras é bastante precário, considerando-se serem essas o principal meio de
transporte de passageiro e de carga no país.
( ) A melhoria da malha de transporte é fundamental para evitar contratempos no escoamento da produção.
( ) O equilíbrio da matriz de transporte somente foi alcançada após a criação do Plano Nacional de Logística de Transportes,
de modo que a situação retratada na charge não faz mais parte da realidade brasileira.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)

FVVF
VVFF

Questão

C) F V F V
D) F F V V

E) V F V F

39

A divisão do Brasil em regiões geoeconômicas é uma proposta de estudo do espaço brasileiro com base em três grandes unidadesterritoriais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul.
Em relação a essa divisão regional, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Adota a delimitação político-administrativa, de modo que nenhum estado pertence a duas ou mais regiões.
Inclui todo o Estado do Maranhão no Complexo Amazônico, devido ao seu baixo dinamismo econômico regional.
Apresenta como critério de regionalização, principalmente, os aspectos naturais, baseados no conceito de regiões
homogêneas.
Utiliza como critério o processo de formação histórico e econômico, associado à modernização brasileira, através de suas
atividades produtivas.
Engloba o Estado de Minas Gerais, em sua totalidade, no Complexo Nordestino, tendo em vista suas características
climatobotânicas e morfoclimáticas.

Questão

40

Com base nos conhecimentos sobre a geografia econômica da Região Nordeste, marque V nas afirmativas verdadeiras e F,
nas falsas.
( ) Uma das maiores obras de infraestrutura do país, o Complexo Industrial Portuário de Suape representa o polo industrial
mais completo do Nordeste.
( ) Considerado o maior complexo industrial integrado do hemisfério Sul, o Polo Petroquímico de Camaçari reúne, dentre outras,
várias indústrias químicas e petroquímicas.
( ) A Rodovia Transnordestina, um dos mais importantes projetos do PAC, integrará estados nordestinos situados entre o interior
de Pernambuco e o litoral do Piauí.
( ) O parque industrial cearense atua, principalmente, na produção metalúrgica, de produtos químicos e de refino de petróleo.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)

VFFV
FFVF

C) V V F F
D) F V F V
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Questões de 41 a 60
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

41

Dentre os funcionários de uma empresa, a idade média dos homens é de 43 anos, e das mulheres
é de 37 anos.
Com base nesses dados, é correto afirmar que, nessa empresa,
A)

a idade média dos funcionários é de 40 anos.

B)

os homens são 6 anos mais velhos do que as mulheres.

C)

metade das mulheres tem idade maior do que ou igual a 37 anos.

D)

a idade média dos funcionários está no intervalo aberto (37,43).

E)

a maioria das mulheres é mais jovem do que a média de idade dos homens.

Questão

42

Em uma pizzaria, a pizza de muçarela custa R$30,00, a de camarão R$40,00, e todas as outras
são R$35,00. É possível combinar até 2 sabores em uma pizza, e, nesse caso, é cobrado o valor
do mais caro.
Noite passada, foram vendidas 100 pizzas, das quais 70 saíram por R$35,00. Das pizzas com o
sabor muçarela, 20% incluíram camarão e 40% outro sabor. Das com sabor camarão, 25% incluíram
muçarela e 25% outro sabor.
Pode-se concluir que o faturamento com as pizzas foi de
A)

R$3600,00

B)

R$3550,00

C)

R$3500,00

D)

R$3450,00

E)

R$3400,00

Questão

43

Sejam N, Z, Q e R os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e reais, respectivamente.
∈ N}, F = {q ∈ Q | 12q ∈ Z} e D = {x ∈ R |

Dados G = {n ∈ Z |
A)

F ∩ D ⊂ N.

B)

F ∩ Z é o conjunto vazio.

∈ Q}, é correto afirmar:

∈ (D − Q).

C)
D)

G ∪ D ⊂ F.

E)

G ∩ F ∩ D tem 2 elementos.

Questão

44

Se f(x) é uma função decrescente e g(x) é crescente, então a solução do sistema de inequações
é
A)

x > 3.

B)

x < 2 ou x > 3.

C)

x < 2.

D)

x > 2.

E)

2 < x < 3.
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Questão

45

Há 5 meses, uma pessoa X não tinha nenhuma economia, enquanto outra pessoa Y tinha R$3000,00
guardados. Desde então, ambos passaram a guardar certa quantia todo mês, sendo que o gráfico
da esquerda mostra os valores (em reais) economizados por X em cada um dos 5 meses, e o
da direita os valores economizados por Y.
Supondo-se que daqui para frente cada um mantenha a mesma média mensal de economia
registrada nesses meses, pode-se esperar que as economias totais de X ultrapassem as economias
de Y daqui a
A)
B)
C)
D)
E)

8
1
1
1
1

Questão

meses.
ano.
ano e 3 meses.
ano e meio.
ano e 9 meses.
46
2

2

Dadas as funções f(x) = mx + 6x +

e g(x) = x + 3x + m, para que exista uma reta horizontal

no plano xy separando os gráficos de f(x) e g(x), sem interceptar nenhum deles, a constante m deve
ser tal que
A)
B)
C)
D)
E)

m < − 12.
− 12 < m < 0.
− 12 < m < 3.
m < − 12 ou m > 3.
m > 3.

Questão

47
8

2

3

7

O número complexo z que satisfaz z = 16 e 1 + z + z + z + ... + z = − 6 − 3i é
A)
B)
C)
D)
E)

z
z
z
z
z

Questão

=
=
=
=
=

i
−
−
1
1

1
1
−
+

.
− i.
+ i.
i.
i.

48

Uma escadaria será construída usando blocos de concreto de 30cm
x 30cm x 1m. O primeiro degrau é constituído por um bloco, o segundo
por dois blocos empilhados, o terceiro por três blocos empilhados,
e assim por diante, seguindo o padrão indicado na figura.
Para que a escadaria tenha 40 degraus, será necessário o volume
total de concreto igual a
A)
B)
C)
D)
E)

3

7,2m
3
73,8m
3
360m
3
720m
3
738m
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Questão

49
3

2

O polinômio p(x) = x + rx − sx − t, no qual r, s e t são constantes estritamente positivas, tem
uma raiz dupla e é divisível por q(x) = x + 2.
Nessas condições, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

1 < r < 3.
r > 3.
s > 12.
0 < t < 4.
4 < t < 16.

Questão

50

Em um restaurante italiano, o cliente podia montar seu molho escolhendo n ingredientes distintos
dentre 14 opções disponíveis. Buscando aumentar a variedade de molhos disponíveis, o gerente
percebeu que, permitindo a escolha de n + 1 ingredientes, o número de possibilidades iria dobrar.
Com base nessa informação, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

n
n
n
n
n

Questão

=
=
=
=
=

3.
4.
5.
6.
7.

51

Para testar um novo antibiótico, um laboratório farmacêutico deixou uma cultura bacteriana se
desenvolver durante n horas, durante as quais a população de bactérias triplicou a cada 2 horas.
Em seguida, foi aplicado o antibiótico, que fez com que a população diminuísse a uma taxa
de 25% a cada hora durante as 10 horas seguintes, até voltar ao nível inicial.
Usando-se log3 4 ≅ 1,26, se necessário, pode-se concluir que o valor de n é
A)
B)
C)
D)
E)

0,09
2,6
4,3
5,2
7,8

Questão

52

≤

Para que a inequação
A)

x ≤−

B)

−

C)

− 1 ≤ x ≤

D)

x ≤ − 1 ou x ≥

E)

−

Questão

0 seja satisfeita é preciso que

ou x ≥ 1.

≤ x ≤ 1.

≤ x ≤

.
.

.

53

Um investidor comprou R$40000,00 de ações de uma empresa, que valorizaram 10% ao mês
durante os dois primeiros meses, mas tiveram uma queda de 20% no terceiro mês.
Com essas ações, pode-se afirmar que o investidor teve, durante esse período,
A)
B)
C)
D)
E)

um prejuízo de R$1280,00.
um prejuízo de R$840,00.
nem lucro nem prejuízo.
um lucro de R$400,00.
um lucro de R$960,00.

15

Processo Seletivo 2013.1 - UEFS 2

UEFS 2_2013_1.p65

Matemática

15

17/1/2013, 17:10

Questão

54

Uma fita de 0,5mm de espessura é enrolada em um carretel circular de raio 10cm, sendo que
cada nova volta se dá sobre as camadas anteriores de fita.
Se ao todo forem dadas 45 voltas, então o comprimento de fita enrolada será de
A)

900 π cm

B)

945 π cm

C)

999 π cm

D)

1050 π cm

E)

1233 π cm

Questão

55

Uma tábua de 2,5m é usada como rampa para subir em um palco de 1,5m de altura.
o

Para se reduzir em 30 o ângulo de inclinação dessa rampa, pode-se afirmar, usando

≅ 1,7

se preciso, que será necessária uma tábua de comprimento cerca de
A)

3,3m

B)

5,5m

C)

8,2m

D)

10,8m

E)

13,6m

Questão

56
2

Se x é um ângulo do segundo quadrante satisfazendo a equação 6sen x + sen

= 4 + 2cos(−x),

então cosx é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

Questão

57

A razão entre as áreas delimitadas pelos círculos, inscrito e circunscrito, em um hexágono
regular é
A)
B)
C)
D)
E)
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Questão

58
2

2

Para que as circunferências dadas pelas equações x + y − 2x − 6y + 6 = 0 e
2
2
2
x + y − 8 x + 2 y = k − 17, k > 0, sejam tangentes, a constante k deve valer
A)

1

B)

2 ou 5

C)

3 ou 7

D)

4 ou 8

E)

6

Questão

59

Para que um círculo de raio r = 1 esteja contido na faixa delimitada pelas retas 4y − 3x = 1
e 4y − 3x = k, a constante k deve ser tal que
A)

k < −9.

B)

−9 < k < 11.

C)

k < −9 ou k > 11.

D)

k < −11 ou k > 9.

E)

k > 9.

Questão

60

Um recipiente tem o formato de um cone reto invertido, com raio de base R e altura H.
Se ele for cheio até uma altura h =

H com café, e o restante com leite, então a razão entre os

volumes necessários de café e de leite será igual a
A)
B)
C)
D)
E)

* * * * * *
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